Arboga Musikförening
PROGRAM
Forellkvintetten

Stämledare från Västerås Sinfonietta

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-02-25
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr

Emil Ernebro & Filip Jers

Amerikansk folkmusik, jazz, pop från 1960- och 70-talet samt svenska visor.

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-03-30
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr

Arboga Musikförening
i samverkan med
KONSERTPROGRAM VÅREN 2022

Baltic Bassoon Quartet
Fagottens mästare

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-04-10
16:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr

Musik i Kvadrat

4 timmars underhållning

Datum:
Tid:
Plats:
Fri entré

2022-05-21
10:00 – 14:00
Medborgarhuset Rotundan

Nationaldagsfirande
Högtidstal av Elin Jauring

Datum:
Tid:
Plats:
Fri entré

2022-06-06
14:00
Ahllöfsparken

Arboga Musikförening är en ideell förening som arrangerar konserter. Målsättningen är
att bjuda på högklassigt och varierat utbud. Kammarmusik, blåsmusik, folkmusik, jazz,
mm. Föreningen bildades 1994 och har ca 300 medlemmar.
För mer information gå in på vår hemsida:
http://www.arboga-musikforening.se
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Arboga Musikförening
Forellkvintetten

Baltic Bassoon Quartet

Att hitta verk för denna något ovanligt
spännande konstellation brukar stanna vid
Schuberts Forellkvintett. Men det finns
flera spännande stycken.
De fyra centrala pianokvintetterna är
Josef Label pianokvintett i e-moll, Ralph
Waughan Williams pianokvintett i c-moll,
Jan Dussek pianokvintett i f-moll och så
förstås Schuberts Forellkvintett.Två av
dessa härliga verk med någon insprängd
trio eller kvartett från 1800-talets mitt utgör programinnehållet vid höstens konserter.
Medverkande musiker från Västerås Sinfonietta:
Simon Crawford-Phillips, piano
Daniel Frankel, 1:a Konsertmästare, violin
Sofia Hansen, Viola
Samuel Coppin, Violoncell
Mats Sidenius, Kontrabas

Kvartetten består av:
Ignas Mazvila
Lucia Amerise
Leo Ferris
Olivia Brisvall Rydqvist
Fyra vänner som efter en lång pandemi
saknade att musicera och startade därför
kvartetten sommaren 2021. Kvartettens
medlemmar kommer från olika delar av
Europa men förenas i sin kärlek till sitt
instrument.
Fagottens breda register och olika
klangliga karaktärer ger kvartetten stor
musikalisk variation. Med möjlighet att spela
allt från smäktande vackert till rytmiskt
svängigt erbjuder ensemblen en bred repertoar. Kontrafagotten tillför ännu en nivå med
sina låga bastoner som får rummet att vibrera!
Ett av kvartettens mål är att arbeta mot tidens nedåtgående spiral av minskande antal
blåsmusiker och åter igen sätta fagotten på kartan. Som representanter för sitt ovanliga
instrument brinner de för att presentera instrumentet och dess musik på ett kreativt,
lättillgängligt, inbjudande och roligt sätt! Musiken varvas med informativa mellansnack där
instrumentets olika delar, ljudbilder och perks beskrivs och visas upp för publiken.

Emil Ernebro & Filip Jers
Emil Ernebro (gitarr) och Filip Jers
(munspel) är två unika musikanter på den
svenska musikscenen.
Duon bildades 2017 men hade i flera år
fått höra på olika håll - ni borde spela
tillsammans! Ernebro och Jers tänjer på
gränserna på vad deras instrument kan
göra och låta som.
Akustisk gitarr och munspel har ett
jordnära ljud som många kan relatera till.
Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i
absoluta världsklass och Filip Jers har
kallats ”The Swedish Harmonica

Sensation” av internationella musikjournalister.
Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren,
filmmusik, poplåtar från 60– och 70 talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande
är spelglädje, spontanitet och sväng! ”Både skånska världsmästaren på munspel, Filip Jers,
och gitarroraklet från Bengtsfors, Emil Ernebro, är två glada unga herrar i 30-års åldern
med glimten i ögat och som utstrålar värme så fort de kliver upp på scenen.

Musik i Kvadrat

4 timmar med olika musikaliska förmågor från Arboga med omnejd
bjuder på ett rikt och varierande program.
Programmet är ännu ej bestämt men håll koll på vår Hemsida där
programmet kommer att läggas ut så snart som det är klart.

Nationaldagsfirande

Traditionellt i Ahllöfsparken med musikalisk underhållning och
högtidstal av Elin Jauring.
Programmet är ännu ej bestämt men håll koll på vår Hemsida där
programmet kommer att läggas ut så snart som det är klart.

2022-02-10 13:29 AMF Folder V 2022 Rev H

